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Aus aller ttlelt.
(►fperanto unb die A rbeiter.

Die Arbeiteroertreteridmft bet ber 8 . 3nt. Ar- 
beitgfonfetenj in ©enf, etnberufen pom Rnt. Ar- 
beitgamt be« ©ölferbunbeg, hat über ©orfctilag beg 
irlänbifchett Arbeiterrateg SJtortigheb am 7. Runt 
folgenben e i n f t i mmi gen  ©efdjlufe gefaßt:

„Die Arb -©em. ber 8 . Sigung ber in t Arb.» 
ftonferenj, melde roährenb ber Sigung bie Schwierig' 
feiten fentten lernte, bie non ber Spradjpeiichiebenbeit 
perurfad)t roerben, mtb bie Unmöglidjteit erfannte, 
biefe Schroierigfeite» nicht einmal bureb Anroenbuttg 
pon bi ei Stationalfprachen ju überroinben, erflärt, 
baß bie Spiachenfrage ber fdptellen, poflitäncigen 
©erftänbigung unb Rufanunenarbeit ber üerid)ieben* 
länbifcfcen Arbeiter bebeutenbe SBiberftänbe ent* 
gegenfegt.

Deshalb rät bie ©ertreterichaft beit nation. unb 
intern. Arbeiterorganifationen foroie auch ben ein
zelnen SJtitgliebern, fie mögen bie 2ftöglid)feit, diper* 
anto als neutrale intern, $ilfgfpracbe jur Sföfung 
beg ©roblemg jtt perroenben, itt drroägung jieheit."

5)611 Antrag unterftügten ber Belgier Werten«, 
ber Ungar Qaöjat, ber dnglänber ©ugb, ber Afri- 
taner durran unb Serrareng, Sefr. beg intern, 
dhtiftl. ©eroerffchaftlbunbeg.
(►in ©orfcblaii für (ffperonto in ber ©Mfffnidiaft.

200 Stubenten ber Uniperfität Pon 9?io be 
Janeiro (©rafüieu) hoben ein ©eiud) an ben ©e« 
fanbten Deutfchlanbg in ©rafilten gerietet, um 
porjufchlagen, bafj bie £auptroerfe ber beut'chen 
$>eilfunbe tür ben ©ebraud) ber Auglänber in 
diperanto öberfegt roerben möchten. Die SBiffen* 
fdiaft ber großen beutjegen ÜPteifter, lagt bag ©efud), 
roirb ung permittelt burdĵ roenige Überfegungen in 
franjoftfeber, italienifcher unb ipanifeber Spraye, 
bie roir infolgebeffen gejroungen find $u erlernen. 
3n Anbetracht ber großen Schroierigfeiten ber Sr- 
lernung ber beutfd)en Sprache bleibt ung bie 
SJtehrjahl ber großen roiffenfchaftlichen Arbeiten 
unbefannt. Die einzige SJtöglichfeit, ung bie Sfennt-

nig ber großen beutfeheu roiffenfchaftlichen Arbeiten 
Zu erleichtern, roäre bie Überlegung ber haupt« 
fachlichften SBerfe in dfperanto, aug ber Datfache 
heraug, baß 20 Stunben Stubiumg biefer Sprache 
genügen, um aQeg ju lefen unb ju Perfteben, roas 
in biefer rounberbaren unb leichten Sprache ge» 
fchtieben ifi.

(fipcranto unb Sfnbio.
diperanto oerooHffänbigt mehr unb mehr feinen 

fHabio'2Börterfd)ag Dag befannte fransöfifche Stabio- 
Rahrbud) «Annuaire de TSF‘ enthält in feinem 
meprfpraebigen 3Börterbud)teil auch eine Spalte tu 
diperanto. dtn iRabio*©örtetbuch dnglifd) -  diper- 
anto ift bereitg por einiger Reit erfchienen. Soeben 
ift eine Auggabe Dänifch— dfperanto hfTauege- 
fommen. dntrourfe ähnlicher JBörterbficher finb 
fchon tn Deutfd) unb Stuffifd) erfchienen.

Seit furjem erfcheint in bem befannten franjofi* 
fchen Siabio*©erlag „dt)iron" in ©arig ein umfang* 
reicheg, gut abgefafeteg ©abto*Crgau TJnternacia 
Hadio-Revuo,‘ ooQfiäitbig in djperanto.

(►fperanto unb ftrentbcnöcrffbr.
dg ift befannt, baß dfperanto bereitg in um- 

faffenber SBetfe im ©erfehr augeroettbet roirb. $n 
legtet Reit ift eine grofee Anjahl bebilberter fffühter 
in dfperanto erfchienen. (Scbroeijcr ©uitbeebabnen, 
Schroeiter ©erfebrgjeiitrale, 3ütid), Roppot, ©ettf, 
SBiegbabeu ufro.i

IRan erfährt aug ©erlin, baß bie grofie Steife- 
oertretung „SJtitteleuropäifcheg Steifebüro" (MER) 
eine befonbere ©fperanto-Abteilung eingerichtet hat, 
um diperanto im Srembenoerfeht nugbar ju machen. 
Die Abteilung befinbet fich im „fßotgbamer ©ahn« 
hof". (Anfchtift: MKR 10 , diperanto Abteilung, 
'ftotSbamer ©ahnhof. ©erlin 5B. 9.)

Anberfeitg enthält bag duropäifche Fahrplan- 
buch be# Steifebürog Thos. Cook & Son eine Xafel 
bet üblichen Sage für ben ©ebraud) ber Steifenben 
in dfperanto.

w3nt. Sf^mantô enff1 — fcfnf. Xiffe Curllc ift bei Ubbrutf an̂ ufulirfn.
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„Radio-Wien (Welle 582,5).“ Übungsecke zum Esperantokurs.
Geleitet von Wolter Smital ,
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Longa leiero al mia auskultantaro.
(Kino.)

Mi ankoraü klare memoras ekskurson 
al la rivero ekster la urbo. Post pro- 
raenado tra herbejoj kaj arbetajoj ni 
eksidis ĉe la bordo kaj la partoprenant- 
inoj sternis grandegan tablotukon sur 
la herbajon. Baldau flanke flagris heia 
fajro, super kiu viando estis rostata kaj 
akvo por teo boligata. La rusinoj regalis 
nin per amasego da membakitaj kukoj, 
per lakto, mielo, buterpano k. s(imil- 
ajoj). Familio ne estus povinta pli kon- 
korde kunesidi, kvankam ni apartenis 
(an-is) al sep diversaj nacioj. — —

La lastaj radioj de 1’ adiaüanta suno 
reflektiĝis el okuloj larmantaj, kiam unu 
post la alia kantis plej belajn siajn popol- 
kantojn en la mildan vesperon — per 
unu lingvo komprenebla por ĉiuj. En 
la paŭzoj neniu sentis emon al babilaĉ- 
ado: Edifa lioro unuigis nin. Jen diru 
iu, ke Esperanto ne estas lingvo vivanta!

Neforgeseblaj restos ankaü por mi la 
inultaj belaj posttagmezoj en la klubo, 
kie mi povis instrui ojaran knabineton, 
kiu ankoraü ne havis ideeton pri la mal- 
facilajoj de la rusaj gramatiko kaj skribo, 
sed jam ĉarme babilis esperantlingve.

Al tatara kamparano rai tie klarigis 
laü lia demandado la por li enigmajn 
vortojn „telegrafo“ kaj „akvokondukilo4.

Fine la horo de nia adiauo de rusa 
tero estis veninta, ni estis hejmen 
veturontaj.

Sur la perono antaü la stacidomo la 
klubo estis plennombre kunveninta. La 
prezidanto, studanto de la universitato 
en Vladivostok, parolis kortuŝantajn, im- 
presajn adiaŭvortojn. (lirkaübrakado, 
frataj kisoj, larmoj, floroj, floroj. Kuradp 
al la vagonoj, ekfajfo, tuksvingado.

Ili restis starantaj, la bonaj homoj, 
kantante la E.-himnon. La trian strofon 
nur ni solaj ankoraü zumis en la vagono. 
Meditante, dolore emociite mi fiksrigardis 
la blankan rozon en mia mano — — —

ftaatl. geprüft, Sfperanto-Slehrer.

(£in langer © rief an meine §örerid )n fL
(Schluß.)

3 tp erinnere (mich) noch flar (an) einen 2lue* 
flug an ben ftluß außerhalb ber Stabt. Nach einem 
Spaziergang burep SBiefen unb ®ebüjd)e nabmen 
mir am Ufer )ßlaB (— begannen zu fipen) unb bie 
jfcetlnetmterinnen breiteten ein Niefentifcptuch auf 
bem Nafen au«. 93alb loberte abfeit« ein pelle« 
fteuer, über bem Sfleiftb gebraten unb Seeroaffer 
gefotzt ( =  jum Sieben gebracht) mürbe. 5)ie Nuf* 
ftnnen beroirteten un« mit einer Unmenge bon felbft* 
gebadenen ftuepen, mit Niilcp, iponig, öutterbrot
u. ŭfpnlicpem). Sine ftatnilie batte niept einträchtiger 
beifammenft&eit fönnen, obmopl mit fieben ber* 
fepiebenen Nationen angepörten.-------

2)ie lebten Strahlen ber fepeibenben Sonne 
jpiegelten fict) (reflekto =  SBiberfcpein, Neflejr) in 
tränenfeuchten (=  tränenben) Slugen, al« ( =  ju 
ber Beit ba) einer nach bem anberen feine fepönften 
SSolfsliebet in ben milben Vlbenb (pinau«)iang — 
in ( =  mittel«) e i ne r  Sprache, berftänblich für 
alle. 3 n ben Raufen fpürte (=  fühlte) niemanb 
Suft (== Neigung) jum iratfeten: Sine Srbauung«* 
ftunbe einie un«. 3>a iage inocp) einer, baß Sfper* 
anto feine lebenbe Sprache ift ( =  nicht tft eine 
l. Spr.)! —

Unbergeßlicp rcerbeit mir auch bie bielen fepönen 
Nachmittage im ftlub bleiben, rco ich ein 6 jährige« 
Nfäberl unterrichten fonnte, ba« noch ferne Npnung 
hatte bon ben Scpmierigfeiten ber ruffifepen Sprach* 
lepte unb Schrift, aber febon perjig ( =  lieblich) 
Sfperanto plauberte.

Sinem tatarifchen Sauer ( =  Sanbbemopner) 
erflärte icp bort über fein (=  gemäß feinemi fragen 
bie für ipn rötfelhaften SBörter „Telegraph" unb 
„SBafferleitung“.

Schließlich mar bie Stunbe unfere« Slbfcpieb« 
bon rufftjeper Srbe gefommen, mir foHten heim 
fahren.

2luf bem 93apnfteig bor bem 33abnpof mar ber 
Sflub boüjählig berjammelt. 35er SSorfiBenbe, ein 
Stubent ber Uniberfttät SBlabirooftof, fpraep rüprenbe, 
einbrucfeboüe 2tbfcpieb«morte. Umarmung, 93ruber* 
füffe, Sränen, 93lumen, SSlumen. kaufen zu ben- 
(Sifenbapn*)5Bagen, Ißfiff, Xücperfcpmenfen.

Sie blieben ftepen, bie guten SNenfcfaeit, bie
S.»^pmne fingenb. 35ie britte Strophe fummten 
mir nur mepr allein im SBagen. Nacpbenfiicb, 
fcpmerzlicp beroegt ftarrte icp auf bie roeiße Nofe 
in meiner § a n b ------ —
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La jubilea festo de „National- 
Bibliothek“ en Wien.
Sciigoj de l’kortega konailano kaj 

viedirektoro de „National-Bibliothek“
d-io F. Baumhackl diBponigitaj al A. E.
Kiel la ekstera epigrafo sur la mez- 

konstruajo de 1’ parada salonego de 
„National-Bibliothek“ (nacia biblioteko) 
sur Josefsplatz montras, la pompa kon- 
struajo estis finata en 1726. Gi do ek- 
zistas 200 jarojn. La konstruinto, Fischer 
von Erlach, J a  malpli juna", ne estis ĝis- 
vivinta ĝian finkonstruon. Li mortis 1723 
kaj lia filo, Fischer von Erlach, .la pli 
juna“, finkonstruis ĝin. Poste dum kvar 
jaroj Daniel Gran pentris la freskojn, 
kiuj ornamas la internon. La longeco 
de la ejo estas proksimume 80 m, la 
alteco de la meza kupolo 30 ra; por 
profana konstruajo grandiozaj mezuroj. 
La parada salonego enhavas, ĉar ĝi 
estis okupita unue per libroj, la plej 
antikvajn erojn de la nacia biblioteko 
je presverkoj. En la kupolejo estas la 
perlo inter la perloj de öi tiuj antikv- 
ajoj, la libraro de 1’ princo Eugen von 
Savoyen; ĝi ricevis de samtempulo la 
laŭdon, ke ĝi prezentas la plej belan 
kaj plej altvaloran librokolekton de 1’ 
tiama tempo. Ejo kaj enhavo harmonias 
unu al alia en ĉi tiu plej bela bibliotek- 
salonego de 1’ mondo.

La nacia biblioteko estas tiel nomata 
nur depost la reĝimŝanĝo. Ĝi nomiĝis 
antaŭe „Hofbibliothek“ (kortega biblio
teko) kaj en la tempoj, kiam la scienc- 
istoj ankoraü skribis en latina lingvo, 
pli longe ol ĝis la mezo de la XYIII-a 
jarc. „Palatina*4.

Kiel tria fratino ĝi apartenas kun 
„Vaticana“ en Roma kaj la nacia biblio
teko en Paris al la malnovaj jam en la 
XVl-a je. ekzistintaj centraj bibliotekoj 
grandiozaj. La vasten efikanta potenco 
de la imperiestra dinastio ankaü montr- 
iĝas en la verkaro de la librokolekto. 
Apud altvaloraj kolektoj de la unua- 
perioda hispana dramverkaro troviĝas tie 
nederlandaj miniaturmanuskriptoj, estis 
kolektataj slavajoj, hungarajoj en granda 
kvanto. Libroj kaj bildoj pri la pompaj 
festoj de 1’ kortego, ofte riĉe ilustritaj
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verkoj luksaj, prezentiĝas multnombre. 
La kolekto de portretoj, enhavanta
100.000 pecojn, ne trovos ion egalan 
koncerne riĉenhavon. La muzika kolekto 
enhavas plej valorajn verkojn je antikvaj 
muziknotaĵoj, kiujn sekvas ĉiuj ĝis la 
plej modernaj majstroj de la muzikarto 
en Aüstrio, reprezentataj per autografoj. 
Inde prezentiĝas apud aliaj samspecaj 
kolektoj tiu de la „Papirusoj Rainer“. 
La plej juna infano estas la teatra ko
lekto, en kiu ĉio koncernanta teatron el 
la teatraj arhivoj en Wien kuniĝis. Gi 
estas neelĉerpebla, multe vizitata fonto 
por teatra historio.

La nuntempa inventaro je presverkoj 
sumas 1,200.000. Sed Wien krom tio 
havas duan grandan biblioteko«, nome 
la universitatan, kun 1,000.000 da vo- 
lumoj. Krome ekzistas 30.0U0 manu- 
skriptoj.

La nacia biblioteko mein sin festis 
per eldono de festpresajo, kiu enhavas 
sur 870 paĝoj 43 kontnbuojn de nunaj 
kaj iamaj membroj de 1’ instituto (inter 
ili 15 profesoroj kaj docentoj, kiuj tie 
estis meritintaj siajn rangojn) kaj atestas 
la sciencan spiriton regantan tie.

„Societo de 1’ amikoj de la nacia 
biblioteko“ donacis okaze la 200 jara 
jubileo belegan plaketon en majstreca 
maniero prezentantan perspektivon al 
la kupolejo de 1’ parada salonego.

La jubileo de la nacia biblioteko krome 
kaŭzis, ke „Unuiĝo de germanaj biblio* 
tekistoj“ okazigis sian nunjaran kon- 
greson ĉi tie je la sama tempo.

Esp.-igis Steiner.

Paneuropa Unio.
Ni ricevas de la centro jenan sciigon:

Antaü kelbaj tagoj okazis en „Reichstag“- 
Berlin en ĉeesto de 1’ fondinto de P. U., grafo 
Coudenhove-Kalergi. kunveno de la geraian«* 
«ekeiestraro por pnparoli la propagandmanieron 
por sukce8a enkonduko en (iermanlando.

La prezidantaro konaistas provizore el 
„Reichstag*-prez. Paul Loebe, deputitc Koch 
kaj grafo Lerchenfeld kun kooptrajto je anoj 
de aliaj frakeioj kaj eminentuloj. Anstataüanta 
estrarano: Geh. Reg.-R prof. d-ro Jul. Wolf. 
En junio estos kooptataj eminentuloj el la 
plej diversaj agadsleroj spiritaj kaj ekonomiaj.



Pa#o 64 A u 8 t r i  a E s p e r a n t i s t o No 6

Esperanto en vilago.
En ln vilaĝo Gramat-Neusiedl finiĝis 

7 inonata E.-kurso tun  8 knabinoj de 
vilaĝanoj kaj kelkaj laboristinoj de fa- 
briko Marienthal. Sukceso estis tre ĝojiga. 
Denova pruvo, ke Esperanto por ĉiuj 
popolklasoj estas nepre facile lernebla. 
Grupo fondota en aütuno. Nova kurso 
ĝenerala komencos en septembro: jam 
muitaj anoncoj.

Hans Svebla-( iramat-Neusiedl.

18a Universala Kongreso de
Esperanto

Edinburgh, 81. julio —7. aŭgusto 192G.

Edifa, impresa testo de
E. L. K. A.

La 16. majo estis kunvenintaj la anoj 
de E. L. K. A. kaj de A. K. L. *E. en la 
pilgrimpreĝejo Maria Grün por festi sian 
Encikliko-feston. uermana prediko de 
relig. prof. Job. Leeb pri .La solvo de 
la laborista problemo per la katolika 
ekl,ezio“ ; sankta bono de Konsistor. — R. 
P-ro Meŝtan, akompanata de esp.-lingvaj 
Mario- kaj benkantoj, E.-preĝoj. La 
preĝejo ne povis enhavi ĉiujn, pro kio 
la prediko okazis ekstere. lmpreso al la 
publiko grandioza.

Vi a Austria Esperanto-Kongreso en Graz.
Ci jaron ni okazigis nian aüstrian 

kongreson dum pentekosto en la belega 
ßefurbo de Stirio, en Graz. La protekton 
akceptis la landestro de Stirio d-ro 
Rintelen kaj la urbestro de la ĉefurbo 
Graz Vinzenz Muchitsch.

Policistoj kun brakrubandoj „Esper
anto“ atendis la gastojn antaü la va- 
gonoj kaj kondukis ilin al la akceptejo, 
kie ŝvitis nia Mader. E.-flagegoj sur la 
stacia konstruajo kaj urbdomo publikigis 
E.-kongreson al la Graz-anoj.

Sabate vespere kunvenis la muitaj al- 
venintaj gekongresanoj en „Annensäle“ 
por interkonatiĝo.

Dilllance, 8-a: Diservo kun esperant- 
lingvaj prediko (kaplano Schmidt el 
Gamlitz) kaj kantado (ineso de Schubert, 
elp. Ŝubert) en katolika „Ursulinen“- 
preĝejo; je la 10-a: Solena malfermo en 
la konferenca salonego de 1 urba kon- 
silanaro en la urbdomo. Ceestis, anstataü- 
ante la malhelpitan landestron, landa 
registara konsilano Gass; la urbestro 
Muchitsch; reprezentnntoj de muitaj pu- 
blikaj estraroj kaj de la gazetaro.

LKK-prez kolonelo Hackl salutas la 
kongreson kaj proponas la kongres- 
estraron. Kongres-prez. ekskolonelkurac- 
isto d-ro Dietl akceptas, parolas pri la 
celo de la kongresoj kaj finas per la 
vortoj: Lau nia devizo „Kuraĝe an- 
taüen!“ ni komencu nian laboron. Poste

li proponas la tagordon. Sekvas salut- 
vortoj :

Landa reg. kons. Ga s s  en germ. lingvo: 
Landestro d-ro Rintelen, malhelpita veni, ko- 
inisiis nun, vin saluti en la nomo de la lando 
Stirio kaj en lia propra. Car la fremdul- 
frekvento estas mia speciala t'ako, mi salntas 
vin köre. Ankaü vi ja estas fervoregaj l'avor- 
antoj de mia fako pro tio, ke vi per via inter- 
nacia helplingvo plifaciligas la vojaĝadon, ja 
en muitaj okazoj nur ebligas ĝin. Sed ankaü 
pro alia, pli alta senco via kongreso estas 
salutinda. Vi estas donintaj al la homoj de 
ĉiuj nacioj per via Esperanto ilon. ne nur por 
reciproka interkompreniĝo sed ankaü inter- 
konsentado. Tiu e-tas la unua paŝo al inter- 
repaciĝo de la nacioj. Kaj neniam estas pli 
necese ol nun, ke la popoloj interkompreniĝu, 
senkulpigu unu la alian kaj lernu interpaoĝi. 
Tiun vojon milionoj da homoj deziregas, ĉu 
germanoj, francoj, angloj aü aliaj. En ĉi liu 
senco bonvolu akcepti miajn salutvortojn.

La urbestro de Graz (soc.), germane: Mi 
salutas vin elkore en la muroj de nia urbo. 
Volonte mi alparolus vin en Esperanto, sed 
ne scipovante ĝin mi devas paroli en mia ge- 
patra lingvo \ i  kunvenis por kompletigi vian 
organizon kaj interkonsiliĝi pri pluaj paŝoj 
alproksimigontaj vin al via celo. Kion vi. tre 
est. s-inoj kaj s-roj. planis kiel celon, e;Aas 
eksterordmare salutinda faro. El la ĉi tie 
antaümetita himno de l’esp.-istoj mi legis 
strofon. kiu laü mia opinio plej komprenige 
kaj ĝojige esprimas la tendencon de via mov- 
ado: „Sur neütrala lingva fundamento.. .“

Se via agado. tre est. ges-oj. celas, inter- 
liatigi la popolojn de l’terglobo, se ĝi servu 
al forigo de la kontraüecoj ekzistantaj an- 
koraü mter la popoloj, jen ĝi servas ankaü 
lau pli alta senco al la pacigo de Tmondo.

*
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Kaj subteni tiajn klopodoju kaj akceli 1 1in, 
lau mia opinio esta* devo de ĉiuj homoj, kiuj 
deziras, ke la diversaj nacioj sin fine vere 
ko.iiprenu reciproke, ne almiiitu unu la alian, 
kto bedaürinde depost jarmiloj okazas plej 
nialbonŝance por la hornaro kaj ĝia kulturo.

Pro tio mi opinias, ke via movado ankoraü 
fresdata jased tarnen ampleksanta jam la tutan 
mondon kaj ĉiujn klasojn sociajn kaj houiojn 
diversaspecnjn, havas antau si gloran estont- 
econ kaj ke takte prosperos al ĝi. alproksim- 
igi la popoiojn. Tiel, tre est. ges-oj, sentegale 
al via himno. al viaj klopodoj mi salutas vian 
kunvenon kaj deziras ne nur al via kongreso 
sed ul via movado entute, kiu ampleksas au 
almenaü plenampleksu la tutan teron, pro la 
intereso de la popolinterfratiĝo la plej bonan
sukf'eson!*

Cefinsp. B ar g e t z i. reprez. la ĝen.-direkcion 
de la Austriaj Fervojoj (germ.): Estimata fest- 
kunvenintaro! La ĝen.-direkcio de Aŭstr. F. 
köre dankas pro la invito al via kongreso kaj 
deziras al viaj laboroj plej bonan sukceson, 
(Daürigante en Esperanto.) Kiel vi scias, la 
ĝen.-dir. ĉiam klopodas, plej eble akceli viajn 
klopodojn kaj faros tion ankaü estonte . . .

Ĝen. eekr. Josef Riickl, reprez. Landligon 
por iremdullrekvento en Stirio (germ.): . . .  Mi 
povas certigi vin, ke ni montras plej graadan 
atentou al via movado. Antau la milito ni 
estis eldonintaj gvidlibron tra Stirio kaj Graz. 
Nuntempe malagrablaj tinancaj kaüzoj mal- 
ebligas al ni subtenon de via movado, sed kiam 
iel estos eble, ni certe uzos E., kies grandan 
valoron por la fremdulfrekvento ni konas.

Sekvas salutvortoj de Pprez. de AED 
ĉefinspektoro Steiner, por la landestraroj 
Steiermark-kolonelo Hackl, Wien-Smital, 
Niederösterreich - f-ino Zöchling, Ober
österreich-Bürger,Salzburg-Pohlhammer, 
Tirol- juĝisto d-ro Blaas. Parolas poste 
la delegitoj de la III. Jugoslava E.- 
kongreso, samtempe okazanta en Maribor 
(Marburg), d-ro Milan Vlad. Crlenjak 
kaj instruisto Zvonko Kehoric.

Direktoro de UFA. s-ro Hans Jakob-Geneve: 
ICK delegis min, partopreni vian kongreson 
kaj mi uzas la okazon. rakonti al vi pri 
ŝanĝoj. Antaŭ milito UEA suferis konkurencon 
de la fakaj kaj landaj societoj. Nun post la 
milito nia movado staras sur pli firma bazo. 
Estas unuflanke la naciaj societoj, kiuj pro- 
pagandas kaj kulturas E. kaj aliflanke UEA, 
internacia organizo. Ni volas servi al la esp- 
istoj konkrete, praktikigi la lingvon. por ke 
ĝi donu profiton. Ĉiu povas havi, se ne ma- 
terian. almenaü spiritan profiton el ĝi. La 
interna ideo ekziBtas tarnen. Al ĝivenisnova: 
La „Spirito de Locarno.“ Nia celo estas. ke 
oni en la landoj atentu nin kaj ni donas realan 
servaron al ĉiuj 6amideanoj. Mi salutas viajn 
laborojn, deziras. . .

I)-ro Halbedl • Graz salutas en la 
nomo de la intern, societoj scienca, 
jurista, de la Tutmonda Ligo de Ordo 
kaj int. ligo katolika; polica insp. Hirz- 
Wien por la Tutmonda Polica Ligo. la 
polica unuiĝo-Wien kaj Ha Graz-aj polic- 
istoj-samideanoj.

La esperantlingvajn paroladojn Smital- 
Wien tradukis germanen. Alvenintaj estis 
telegramoj kaj salutskribajoj de Int. 
C. K Geneve, Paneüropa Unio- Wien, de la 
Ligo de Germ. Esp.-istoj en Ceĥoslovakio, 
de la germana E.-Ligo-Berlin, de la 
laborista E.-grupo-Innsbruck. de dir. 
Schamanek kaj 1L M Frey-Wien.

En germana lingvo AED-prez. parolas 
pri .La nuna stato de la E -movado 
generale kaj en Aüstrio speciale“.

Post sciigo de la kongresaranĝoj per 
LKK-prez. Hackl la kongres-prez. d-ro 
Dietl dankas al la laborkomitatanoj kol 
Hackl kaj al s-roj Kogler, Hallamayer 
kaj Mader (ĝen. sekr.) pro iliaj klopodoj, 
havigi al ni tiun belan feston.

Saluttelegramoj estas forsendataj al 
Bundespräsident Dr. Michael Hainisch, 
Bundeskanzler Dr. Rud. Ramek kaj al 
d-ro Edmond Privat-Geneve.

LKK-ano Hallamayer atentigas, ke 
E.-ekspozicio estas dum la kongreso sen
koste vizitebla.

Post kantado de la himno d-ro Dietl 
fermas la kunsidon tagmeze.
P e n t e k o s t a n  d i ma nĉ on ,  14*30 h,

k o m e n c a s  la l a b o r k u n s i d o j .
La dua kongres-prez. Steiner mal- 

fermas la kunsidon sciigante, ke unue 
estos Kongres-laborkunsido kaj poste 
AED.-laborkunsido, kiun tarnen ankaü 
ĉiu kongresano povas ĉeesti ne havante 
la rajton, proponi aŭ voĉdoni.

A. Komuna kongresa kunsido.
Tagordo: 1. Komuna propagando,

2. eventualajoj.
1. Parolas Hallamayer kaj d-ro Halbedl- 

Graz kaj Smital-Wien. La lasta diriu: Nia 
devizo devas esti: ,Ni esp-istoj celas la kunigon 
spiritan kaj koran de diversklasaj bomoj. Ni 
ne opiniu, ke ni per E. povos ŝanĝi la diversajn 
tendencojn en la socio. E. estas nur ilo. En 
la unua Propaganda stato ni ĉiuloke iru ko- 
munan vojon. Ni povas ndise marsi kaj komune 
venki*. Tiel ni certe atingos nian celon
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) baldaŭ. La esenco de nia neŭtraleco estas, 
ke ĝi estu aktiva neŭtraleco. Ni laboras kaj 

\ posle lasas al ĉiu la rojton, uzi E.-on lau siu 
bontrovo. Antaŭ priparolo de direktivoj mi 
atentigas pri grava eraro, nome la opinio, ke 
E. jam per si mem konvinkas pri la neceseco 
kaj entuziasmigaik Oni devas ĉiun unuopan 
kapti je personaj malfortecoj. Neniam propa- 
gnndu alipartiano de eminentulo, tion iaru 
diam nur sampartianoj . . Mader proponas 
por grupo Graz: „La Via Aŭstria E.-kongreso 
deziresprimas, ke en okazo de necesa komuna 
propagando inter diverstendencaj E.-organizaĵoj 
la loknj societoj fiiam interkonsentu pri la 
vojo irota. La maniero de la efektivigo restu 
rezervata al la lokaj societoj“. (Akceptita.)

2. Eventualajoj. Laŭ propono de la kon- 
ferenco en Locarno jenaj decidoj estas kon- 
firmotaj de la kongreso nacia: 1. Modifoj kaj 
aldonoj al la regularo de K. R. 2. Elekto de 
8-roj Petiau knj Schoofs (Belga Ligo) kiel prez. 
kaj sekr.-kas. de K. R. por tri jaroj post Edin- 
burgo. 3. Elekto de d-ro Privat kaj d-ro Strom
boli kiel anoj de C. K. por sama periodo. 
Unuamme oliciale akceptitaj. Fino 15 30 h.

B. Unua Laborkunsido de AED. Pro 
neĉeesto de la sekretario oni komisiis 
K-ron Werner-Wien anstataŭe esti pro- 
tokolanto.

La prezidanto antaŭparole petas kun- 
laboron de ĉiuj, ĉar organizo ne povas 
efike labori sen kunhelpo de ĉiuj. Ciama 
kontakto inter la grupoj kaj izoluloj 
(kie ne estas grupoj) kaj ia centro nepre 
necesa. Kasisto de AEI) Braun-Wien 
petas, ke la grupoj tuj pagu la kotizon 
por 1926, ĉar ankaŭ ni devas pagi al 
K. R. ĝis fino de junio. Raporto pri la 
gazetservo ne estas transdonita.

Al la tagordo:.
1. Locarno. Raportis la gazetoj. Kelkaj 

aferoj ne ankoraü estas maturaj por publikigo.
2. U. E. A. Parola9 dir. Jakob-Geneve: La 

movado progresis al oficialeco. Ni nun jam 
komencas interrilati rekte kun la registaroj. 
Por speciala celo mi venis Aüstrion, por instali 
di tie laborefikan teritorion de U.E.A. Modele 
estas por tio Cehoslovakio. Tie en 328 lokoj 
estas delegitoj de U.E.A. Por tiu celo estas 
bezonata laboremulo en Wien.

3. Nia organizo. a) Labormaniero de AED. 
Por ke AED povu efike labori, nec^sas, ke 
diuj grupoj kaj izoluloj (kie ne estas grupoj) 
aliĝu al nia landa organizo. Ui pagu la mal- 
grandan jarkotizon. kiun ni bezonas por nia 
propagando. Mjaltan monon ja elspezas la 
estxaranoj ei propra poan. b) Raportoj ktp. 
Öiama kontakto inter grupoj, izoluloj, landestroj, 
kaj AED-centro estu la unua devo de diu. 
Ciu eendu ĝis la 5a de diu monato raporton

(aü minimume vivsignon. dar dio interesas nin) 
al AED-prez. kaj kopion al la landestro kon- 
cerna. Ni bezonas tiujn raportojn por nia ra
porto al C. K. kaj U.E.A. en Geneve, kiun 
ni promesis sendi diun monaton ĝis la 15a. 
Ni ankaü sendos raporton al „Esperanto“- 
Geneve kaj „Heroldo*-Horrem por publikigo. 
Per tio la g rupo j  sparos  monon kaj la 
raporto en tiuj jurnaloj estos pli efika ol se 
nur unu aü alia raportus. Kompreneble dio 
interesa estas publikigata en nia oficinla 
„Austria Esperantisto“. Ankaü kiam grupo 
aü izolulo volas entrepreni iun aferon gravan, 
interrilatigu vin kun ni. Ni helpos vin au per 
intervenoj de kompetentaj personoj aü per 
konsiloj. Per tia malkasa agadmaniero ni povas 
eviti, ke ne du personoj komencu samtempe 
la saman aferon kaj senvole malhelpu unu 
la alian. c) Labormetodoj de la grupoj. — 
Steiner: Unua devo de la grupoj estu, fari 
esp-istojn. Oni malpli amuziĝu kaj pli serioze 
laboru! Seriozaj homaj laboros. Mader opinias 
lau agado de grupo Graz: Oni allogu per 
amuzoj, instruu per ludoj! Per kelkafojaj 
amuzvesperoj oni havigas monon. Steiner: 
La maniero de la laboro restu zorgo de la 
grupoj, sed oni entnte laboru konscie. — Smital- 
Wien: Aŭ —aŭ! Aü multaj netaŭgoj aü mal- 
multaj veraj esp-istoj. Nur faktoj (t. e. fin- 
lernintaj esp-istoj) konvinkas. Do li avertas 
kontraü la longaj „nurmembro‘-listoj. — Jakob- 
Geneve: Ni laboras kun homoj de tre varia 
percepto. Ni sekvu la principon de la jezuitoj: 
„Allen alles zu sein, um alles zu gewinnen.“ 
Ni ekspluatu la amuziĝemon. Doni monon kaj 
resti neesperantisto ankaü servas nin. Rogier- 
Graz: La granda nombro de organizajoj mal-
helpas. Oni die agu kiel n i -------- instigu ja
finkursmtojn estiĝi membroj de la grupoj. Ce 
ni ili per sia membreco ricevas senpage nian 
oficialan organon. — Fino je la 17a.

Poste komuna promenado tra la urbo 
kaj je la 18 a fotografado antaü la 
operejo.

Je la 20a: Festvespero de E.-grupo 
Graz okaze de ĝia 20 jara jubileo en 
„Gagistensaal“.

Majstran festparoladon prezentis prof. 
Hainschegg-Graz. (El ĝi ni en venontaj numeroj 
publikigos partojn.)

Poste la Radio-kur8gvidanto Smital ĝojigis 
la deestantojn per elokvente prezentita hu- 
morajo. Precipe £ojegis multaj deestantaj R.- 
aÜ8kultantoj, kiuj sian instruinton bone kom- 
.prenis.

Wallner-Graz per siaj spritaj deklamoj 
kaüzis larmojn pro ridado. Tri paroj — 
darmaj gejunuloj de grupo „Südmark“ — en 
naciaj kostumoj bonege prezentadis naciajn 
dancojn. Ege kontentigis ankaü la salona 
muzikorkestro ludinta en la paüzoj. Post nokt- 
mezo la partoprenantoj disiris kun danko al 
la Graz-aj samideanoj, kiuj ankaü per sia fest-
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vespero montris, ke ili estis kapablaj aranĝi 
kongreson.

Lundon. 8*30 )i. Dua l aborkuns ido  de 
AED d) Preparoj por aütuno. Steiner: Cie 
en Aüstrio ia kursoj komencu en Ja unuaj 
tagoj de 1’ oktobro. Pro tio jam nun ekvarbu, 
prizorgu instruejon kaj publikigu en septembro 
en viaj lokoj, ke la kurso komencos (ejo, dato, 
horo). Sciigu pri tio ankaü AED. — Smital: 
Izolaj propagandistoj kolektu sialokajn Radio- 
aüskultantojn. (Sciigon al AED ) e) Propagand- 
vqjago en aütuno. — Steiner intencas lau pri- 
parolo kun d-ro Privat fari — komenconte 
meze de I’ septembro — propagandvojaĝon 
tra Aüstrio se eble akompanata de orientlanda 
esp-isto. La intencata vojo estos Bregenz — 
Innsbruck — Salzburg — Saal fei den — Villach — 
Klagenfurt — Leoben — Graz —Wr.-Neustadt — 
Wien—Korneuburg— Klosterneuburg— Krems 
— St. Pölten — Steyr — Linz. Propaganda celo 
estu atingata per migranta ekspozicio kun 
paroladoj ktp. Kostoj malgrandaj. Programo 
aparte aldonata. Personoj, kiuj ne ricevis la 
programoD kaj havas intereson, ke ankaü en 
ilia loko okazu tia propagando, skribu al AE. 
Lidl-Lankowitz rekomendas uzi propagandfil- 
raon. f) Instruado. — Instruontoj anoncu kursojn 
en lernejoj al AED. — E. eBto9 enkondukata 
aŭtune en la XIII a distrikto de Wien (lig- 
landa edukejo-prof. d-ro Casari) kaj en Graz 
en la 7 a kaj 8 a klasoj de la 3 gimnazioj 
(prof Hainschegg). Smital preferas la „parolan“ 
metodon al la rgramatikau. Ĉefkondiĉo, ke la 
instruanto mem scipovas paroli. Instruisto 
Kehoric-Zagreb samsperta pravigaB lin. Lidl: 
Oni instigu la ministerion je enkonduko en la 
lernejon. Steiner raportas pri sia vizito en la 
instruministerio pro tiu afero Paso post paso... 
Dir. Jakob-Geneve en longa parolado eeprimas 
sian ĝojon pri la kongreso mem, la celkonscia 
laboro en Aüstrio entute kaj la nunaj labor- 
kunsidoj kaj finas per la vortoj: Mi gratulaB 
al vi, ke vi nun havas kiel generalon s-anon 

| Steiner kaj ties staböefon Smital. g) Statutoj. 
Fondontoj de grupoj bonvolu sin turni pro 
statutoj kaj koncerna petskriko al publika 
estraro al AED, kiu por la memkostoj (eble 
S 1.—) Bendos al ili ambau. La fondonto nur 
bezonos subskribi kaj sendi la aktojn al la 
publ. estraro. h) Parolanto vojaĝanta. Steiner: 
Pripenau la aferon de vojaĝanta parolanto por 
lokoj, kie oni vola9 enkonduki aü subteni la 
E.-movadon. Devas esti malmultekosta. i) Sta- 
tistiko. Steiner: Öiu skribu la nomojn de
konataj al li esperantistoj al AED, precipe de 
izululoj, ĉar tiuj gravas kiel pioniroj. Per tio 
oni povos kompletigi nian E.karton de Austrio, \ 
kiu tiel plaĉis en Locarno kaj estis rekomend- 
ita per C. K.-8tatistike8tro d-ro Dietterle al 
la aliaj K. R-anoj. Lidl opinias, ke stat. ne 
gravas. Smital kontraüe montras, ke nur faktoj 
konvinkas. Rogier proponas oficialan demand- 
aron; Smital rilatigas sin je malbonaj tiaj 
spertoj ĉe la lasta AED.-konferenco. j) „Aüstria 
Esperantisto“. Rogier proponas la agad-

manieron de la grupo Graz: Membroj pagas 
pojare Ŝ 6.— kaj ricevas senpage AE. Klein- 
Wien kontrauas. opinias devigan abonon ne 
ebla. AE.-redakt Steiner raportas: La bilanco 
por aüg. 1924 — fino 19ü5 tinis bonaance «en 
deficito, sed nur pro tio, öar li faris mem öiujn 
laborojn (60 — 80 h pomonate) senpage. Se la 
esp.-istoj aüstriaj ne havas intereson, AE. mal- 
aperos. Abonon oni povas komenci fiiun mo- 
naton. Helpu per varbado de anoncoj (Vidu 
art. en n-ro 4 „Ourilernis kalkuli?“) Smital: 
AE. estos nia plej necesa, pruvita propagand- 
ilo. — Oni konsentas, agi lau ekzemplo de 
nova grupo en Linz, kiu postulas, ke la grup- 
anoj honordeve abonu AE, kaj samtempe sendis 
al AE. sian membro-liston pro alsendo de 1' 
gazeto.

4. Fervojistaro. Steiner: Ekzistas Internacia 
Asocio Esperantista Fervojista. Siatempe la 
2. gvidanto de tiu asocio atakis min en 
sia gazeto. öar mi dum la Wien-a kongreso 
fondiB TELF. Mi faris tion je iniciato de 
la germanaj samideanoj opioiante, ke la kampo 
por faka mondmovado jatn estas matura. Sed 
mi tiam eraris kaj baldaö likvidis la komenc- 
itan laboron. La «iatempaj atakoj protokole 
estis malpravigitaj de la aüstriaj atestantoj, 
Ciu el miaj samtakuloj aüstriaj certe kun- 
sentos mian vidpunkton, ke mi nur tiam povus 
ekpensi pri kunlaboro al IAEF, kiam la sia- 
tempa afero korekte estos elmondigita. Ni 
aüstrianoj perdis per la mondmilito multegon, 
sed korektecon ni konservis al ni. Krom tio 
mi opinias. ke unue devas esti en ĉiuj landoj 
fortaj landorganizoj kaj poste oni povos ek
pensi pri intern, organizoj fakaj. Jam nun 
povas. ja devas esti kontakto skriba inter la 
diversaj landorganizoj, por ke unu profitu de 
la sukce8oj de la alia. Ni havis grandegan 
sukceson, norne la permeson, porti la stelon 
dum la dejoro. Kial IAEF ne pvofitis el tio, 
kial la landorganizoj en aliaj landoj, ekz. en 
Germanlando, italio ktp. ne ankaü atingis la 
samon? Malfacile estas, fari aferon estante la 
unua, sed imiti jam faritajn de aliaj sukcesojn 
ne povas esti malfacila afero. Ni en Aüstrio 
jam fondis nian landorganizon. Ni per tiu nova 
organizo ne intencas malutili la grupojn, ĉar 
ni postulas. ke öiu esperantista fervojiato restu 
membro de sia loka grupo (nur en Wien ili 
iondos apartajn grupojn) kaj krom tio anoncu 
sin al Landunuiĝo de Aüstriaj Esp. Fervojistoj, 
sendante samtempe por 1926 almenaü 20 gr 
kiel kotizon. Per tio ni ricevas statistikon pri 
la fervojistaro esp. en Aüstrio. Ni petas, ke la 
grupoj kaj izoluloj ankaü sciigu la nomojn de 
al ili konataj fervojistoj esp. al ĉetinspektoro 
Steiner. Bisamberg bei Wien. La fervojistoj, 
loĝantaj en multegaj disaj lokoj kaj dejore 
multe vojaĝantaj estos pioniroj por nia mov- 
ado en muitaj okazoj. Ili eluzu tiun ĉi bon- 
ŝancon, estiĝi pioniroj por nia movado je la 
bona famo de nia fako. Nia ĝen.-dir. d-ro 
Maschat kiel gis nun subtenos nin. Pro tio 
koran dankon al li.
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5. Radio. La gvidanto de Radio-kurso ĉe 
Ravag, Smital: La E.-kurso per Radio, la plej 
vasten iranta propagandilo nuntempa, alportis 
rezultojn ĝoje surprizajn. Korespondado kun 
ĉiuj kursanoj pro troa multeco ne estis ebla. 
La plej multaj el la aüskultantoj estas kon- 
tentaj pri la kurso; la opinio de kelksj esper- 
antistoj-kritikuloj ne tuäas min. (Aplaudo.) — 
Steiner: Ni proponis al Ravag antaü pli ol 
7 monatoj aranĝon de mallongaj disaüdigoj 
pri Aüstrio por eksterlando kaj denove po 
unu kurso por komencantoj kaj progresintoj 
en aŭtuno. Ŝajne ne regas ĉe Ravag la necesa 
intereao por nia movudo. kvankam ili ĉiatn 
pretendas, subteni ĝin Do mi rekomendas, ke 
öiu unuopa esp.-isto skribu leteron en ger- 
inana lingvo, kies enhavo tekstu proksimume 
jene: „Al Austria Esperantisto. Korneuburg. 
Laŭdire en aütuno ne okazu denove E.-kurso 
per Radio-Wien. Pli ol 80 sendstacioj en la 
mondo disaŭdigas sinsekve E -kursojn. Tuŝus 
stränge, se Ravag ne estus inter ili. Ni do 
postulas en aütuno unu kurson por komenc
antoj. duan por progresintoj. Kun miro ni ek- 
sciis. ke la propono de la austria esperant- 
istaro koncerne mallongajn paroladojn pri la 
artajtrezoroj kaj naturbelecoj de Aüstrio en 
E por interesigi la eksterlandon, ne ankoraü 
estas tintraktita de Ravag. Tiaj paroladoj ne 
nur multege helpos al fremdulfrekvento sed 
ankaü al la Radio abonantoj pro ekzercado.* 
Nun sekvu la subskriboj de ĉiuj al vi konataj 
radioabonantoj (6u ili havas intereson por E. 
au ne) kun aldono de la numero de iliaj 
„Berechtigungsscheine“. Bonvolu alsendi certe 
multnombre ĝis 5. julio, Cät JU U I arnaso da 
leteroj elikos ĉe Ravag.

6. Metodo Mertner. D-ro Blaas-Innsbruck 
proponas: r Al Mertner-Verlag München. Esper- 
anto-kongreso kunveninta pentekoste en Graz 
deziresprima8, ke la eldonejo Mertner plej urĝe 
eldonu la jam pretan lernolibron pri E. laü 
metodo Mertner verkitan de d-ro Blaas.“ Unu- 
anime akceptita.

7. Paneüropa Unio Steiner: Tiu grandstila 
movado. pri kiu vi jnm kelktoje legis en A. E. 
(d-ro S<>8 esp.-igis „Paneüropan Manifeston“) 
parte jam uzas krom aliaj lingvoj E. kaj havas 
la mtencon iom po8t iom enkonduki ĝin. Ni 
volonte uzas la okazon por E. Mi priparolis 
tiun laborkampon dum la konferenco en Lo
carno kaj ankaü ot'iciale kun nia d-ro Privat 
kaj ni decidis, helpi la Paneüropo-movadon 
ne identigante nin kun ĝi. Sekve mi ĉi tie, 
ne kiel prezidanto de AED, sed kiel raport- 
anto. invitas vin ĉiujn, kiuj havas intereson por 
Paneüropa Movado, aliĝu al ĝi. Informojn vi 
ĉiam ricevos de la Centra-oticejo, Wien, I., 
Hofburg, kie jam ekzistas E.-fako. Ankaü al 
la jam fonditaj kaj t'ondotaj sekretariejoj en 
la diversaj landoj E.-helpantoj estos delegataj. 
Sur aliĝanoncoj bonvolu Ĉiam mencii „Esper- 
anti8to“. En oktobro estos en Wien la unua 
Paneüropa Kongreso, al kiu certe venös kelk- 
cent kleruloj el diversaj landoj. Ni havos la

okazon ilin interesigi por E.-Do ni zorgu ke 
multaj esp -istoj ĉeestu la kongreson, ĉu ili 
estas por au kontraü la movado Cefafero, ke 
E. estos multe uzata dum la kongreso, kie 
prof. d-ro Jokl-Wien jam estas anoncita por 
E.-parolado. Pri la kongreso vi ankorau aüoos. 
Klein en la nomo de „Danubio‘ -Wien pro
ponas: „La AED kunveninta dum la VI-u 
Aŭstria E.-kongreso rekomendu al la esp. 
societoj aü unuopuloj. kiuj trovas la pan- 
eüropan ideon taüga por certigo delaeüropa 
paco kaj jior plej baldaüa oficialigo de nia 
lingvo, ke ili kolekt ive .  kiel E.-sekcio de la 
Paneüropa Unio aliĝu kaj propagandu por gi._ 
Smital: Paneüropo estas defendligo tute ne 
simila al la interna ideo de E. Cetere ĝi estas 
politika afero, je kiu la nuna kunsido pro siu 
nepolitikeco ne rajtas voĉdoni. Steiner: Per- 
sonc mi varbis dum mia kongresparolado kaj 
nun por Paneüropo, sed mi pro la jam de 
s-ano Smital skizitaj kaj la de mi cititaj kuuzqj 
ne povas voĉdonigi vian proponon, ĉar ĝi esta-< 
kontraü niaj statutoj. Krome E.-sekcio ĉe la 
centro jam ekzistas. Poste la prez. pro informo 
petas la ĉeestantojn. ke ili montru per levo 
de la mano. ĉu ili konsentas tiun agadmanieron 
de la prez. Ciuj  escepte Klein konsentas 
Steiner: Mi dankas al vi, ĉar vi montris per 
tio, ke vi fidas nian gvidadon.

8. Aüstria Esp. Instituto. Smital: La insti- 
tuto, kies projektitan fondon jam ĝoje salutis 
nia Va kongreso en Salzburg, estos komun- 
utila, scienca, nepolitika. Lau sia esenco ĝi 
ne konkuros kun iu jam ekzistanta institucio 
por E , sed male laboros en kontakto kun la 
koncernaj reprezentantoj, laünecese ankaü kun 
unuopaj unuiĝoj aü personoj. Same ĝi inter- 
rilntigos sin bezonokaze kun oficialuloj, mond- 
orgamzajoj, societoj, personoj alilandoj kaj 
akceptos instigojn laüeble. Giaj taskoj estos 
A) koncerne E-on: laüplana propagando. in- 
struo. literaturo; B) konc. Aüstrion: Varblaboro 
en fakistoj rondoj alilandaj, eluzo de inter- 
rilatoj peresperantaj; C) konc. aŭstr. loĝaat- 
aron: infitmoj pri kaj per E., tradukoj. La 
unuopajn fakojn gvidos fakistoj.

9. Deficito de XVI-a. Steiner: Kiel vi legis 
en AE, UEA kolektas el eksterlando donacojn 
por foyigo de 1’deficito. Ankaü vi ĉiuj helpul 
Sendu monon al d-ro Sös-Wien, I., Tuch
lauben 18.

10. Komerco. Kolektu en viaj lokoj la 
adresojn de la komercistoj, kiuj uzas aü volas 
uzi E. kaj sendu ilin al AED.

11. Nia VH-a. D-ro Blaas invitas en Ja nomo 
de Tirolio por 1928 al Innsbruck. Car por 
1927 neniu loko invitis, la prez. proponas kiel 
kongresürbon Wien. (Goje aplaüdita.)

12. XVIII a. Car prof. d-ro Christanell- 
Salzburg veturos al Edinburgo, la prez. pro
ponas: La kongreso deziresprimas, ke prof. 
Christaneil reprezentu Aüstrion en Edinburgo 
Akceptita.

13. Stenografio. Steiner atentigis pri la 
alvoko en AE. Stenografio esp. laü germana
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unuecsistemo kompilita de dir. Schamanek 
estas prilaborota en la rondo de fakuloj. Ili 
anoncu sin.

14. Instruado en popolaltlernejoj ktp. Steiner: 
Inntu la ekzemplon de nia landeätro Gold
mann. kiu enkondukis en St. Pölten E. ĉe 
popolaltlernejo kaj instigis la enkondnkon en 
la burĝlernejo. F.-ino Prokopp faris la saraan 
Ce la burĝlernejo en Krems. En Urania, kiu 
havas filiojn en la provinco, antaüe estis ankau 
E. kurso en Wien. En la lasta tempo E. mal- 
aperis el la programo. Ni devas reaperigi E 
Ce Urania-Wien kaj vi certe konsehtas, ke nia 
konata Smital estiĝu tie instruanto. Ciuj kon- 
sentas, nur Smital kontraüas.

Eventualaĵoj ne estas. Prez. Steiner termas 
la kunsidon kun danko al ĉiuj per la vortoj : 
rSed 8ubtenu nin!“

Kolonelo Hackl en la nomo de LKK kaj de 
la kunsidintoj dankas al la prez. korege. Fino 
je la 13a.

14’30: ekskurso al Maria Trost. Parto de la 
kongreeanoj forveturis je la 18a kaj la sami- 
deanoj el S. H. S. antaütagmeze venintnj de la 
Jugoslava Kongreso (pli ol 20) je la 20a.

La prez. de A. E. D. ricevis jenan sciigon:
Tre estimataj samideanoj

nia prezidanto d-ro Privat petis min, plej köre 
danki pro via afable sendita simpatitelegramo 
el Graz, pruvante, ke nia internacia kunlaboro 
e9tas vere kora kaj esperigas bonan sek von 
ankau por la estonto. Kun plej samideanaj 
salutoj.

Geneve, 5. VI. 1926.
Int. Centra Komitato 

ĝen. sekr. Kob. Kreuz.

Mondjunularo katolika (Moka).
.Mondjunularo katolika“ au .Moka', estas 

internacia unuiĝo de la katolika gejunularo

tutmonda. Gi ĉefe cela» interfratiĝon de nia 
junularo katolika en vere kristana senco kaj 
volas kunhelpi krei internacian kaj socian 
ordon Bazitan ne sur perforto. sed sur justeco 
kaj nmo. Ni laboras kiel junula grupo de 
Internacio katolika (Ikai, eed estas sendependaj 
en organizaj aferoj. Nia oficiala lingvo eBtas 
Esperanto kaj nia oticiala organo , Katolika 
mondo* kun special» aldono rLa juna batal- 
anto“. En Ciuj lokoj, kie ni havas aktivajn 
membrojn, laboras delegito. Krome ni havas 
subtenantajn membrojn, kiuj nur pugas kotizon 
Organizajoj kaj grupoj povas aliĝi korporative. 
Kn Ciu lando estas elektata nacia Sekretärin 
kaj nacia komitato. Nia protektoro estas L.E. M. 
Karl Gustav grat'o Maylatb. episkopo de Tran* 
sihanio (Rumanujo). Vi igas Moka-ano, se vi 
pagas la membrokotizon (por Aüstrio jare 
3 Sil.). Internacia korespondado estas peratu 
de la internacia oficejo. Oni skribu nomon kaj 
adreson, aĝon kaj profesion kaj »pecialajn 
dezirojn aldonante lauvolan monsumon. (Adr.: 
Wilh. Solzbacber, Honnef a. Rhein, Spies- 
gasse 1, Germanio.) Neniu k a t o l i k a  jun- 
ulo au junul ino,  kiu sentas en si la spiriton 
de la venkoĝoja junulraovado for res tu  el 
nia ligo! Aliĝojn al Moka, uionscndojn, 
abonkotizojn akceptas por Aüstrio la eetro de 
tiea nacia komitato: Macheiuer Kduurd, Hor- 
romaeum en Parsch, apud Salzburg, Aüstrio.

(£rfte bcbörblid) genehmigte ^ rtoa tlc lir*  
nuftflL für bic SSfltbilfüfpradic (gf^ierauto 

in 2#icii, V I I I . ,  ^iörtftcngalTe 43 .
Genehm igt Dom S ta b tjd )u lrn t für Sbten 

(3 .  1316/1, 17. ÜWai 1926). L eitung : 
ftonfiftorinlrcit P. $ r .  SWeftan. ftu rje  (aud) 
fü r 3cf>ulpfticf)tige) beginnen am 2 0 . Sep* 
tember. (Eigene, teidjtfafjlidje, oieltacfj er* 
probte SJiettjobe. Slnmelbungen fdjon jefct.

Austria Esperanto-Del^gitaro
Bisamberg bei Wien, Nr. 248.

Reprezentis Aŭstrion ĉe la kon-
gresoj en Maribor s-ro Schwarz Graz 
(ankaü nian Vl-an kaj Esp.-Soc. por 
Stirio) kaj en München s-ro Bederlunger- 
Innsbruck.

Prezidantarkunsidoj de A. E. D.
okazis la 16-an majo kaj fi-an kaj 11-an 
junio.

Landestrara kunsido por Tirol:
Innsbruck 30. majo 1926. Nova estraro: 

D-ro Leo Blaas — prez, Rol. Kühbacher —

sekr. Krome Joh. Jest-er kaj Ed. .Seekirchner 
lambaŭ kiel delegitoj de la laborista grupo 
— Innsbruck).

AI la landestroj, grupoj kaj izoluloj de
A. E. D.!

Bonvolu btudi la protokolon de 1’ Via kaj 
agi laŭ ĝi.

Uazetarservo: En ĉiu aüstria gazeto aperu 
Cinsemajne almenaü noteto pri E — Uzu kiel 
fontonA.E.! Pligrandajn artikolojn, bezonatajn 
eventuale de redakeioj, postulu de A. E. I).! Ne 
forgesu. regule sendi la eltrancaĵojn ĉiam ĝis 
la 5 a de 1' monato.
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Nova grupo:
Hainfeld, fond. 1. junio. Estraro estas publik- 

igota. (Dankon al iandestro Goldmann kaj 
instr. Wandl*Hainfeld.)
Kursoj komencltaj:

Innsbruck: Por progresintoj de la laborista 
grupo d-ro iUaas.

Mautern: 1. junio (f-ino Lustig-Krems). Lernej- 
direktoro subtenas per disponigo de lern- 
ĉambro.
Kursoj lin ita j:

Saalfelden: Por progres. (prez. Wallinger), por 
komenc. el rKatoI. Junularo“ (pastro 
Hutegger), stenogratia laŭ unuecsistemo 
(H4 ptp., sekr. Neumair).

Hainf'eld kaj Traisen.

Ilustranta noto. En lu kunsido de 
„Esp.-Delegitaro de Wien“ la delegito 
de E.-Societo „Danubio“, s ro Klein, 
koniencis sinn raporton pri Graz per la 
frazo: „La kongreso en Graz estis dudek- 
minuta komedio, aranĝita de la du ĉef- 
aktoroj s-ro Steiner kaj Sraital.“ La red.

De Esp.-Delegitaro de Wien.
Wien, la 7. junio 1926.

Lu 5-an de junio okazis en la Nova 
Viena Komerca Akademioĝeneralamonat- 
kunveno de la Viena Esperanto Delegit- 
aro por priparoli la aüstrian Esperanto- 
kongreson en Graz kaj ties konsek- 
vencojn por la aüstria Esperanto-mov- 
ado. Oni fondis la Paneüropan komi- 
taton de Viena Esperanto-Delegitaro por 
intertrakto kun la Paneuropa (Jnio kaj 

. korauna laboro por preparo de unua 
Paneuropa kongreso okazonta en Vieno 
de l a4-aĝi s l l  a de oktobro 1926. El la 
sekvinta debato evide» j^ĝis, ke la ĝis- 
nuna prezidanto s-ro \>. Smital ne povas 
plu plenurai tiun ĉi funkcion, kaj li 
rezignis.

La adreso por ĉiuj alskribajoj por la 
Viena Esp.-Delegitaro estas Rajmund
Cech, IX/1, d’Orsayg. 7/23.

Jk

Por E. D. W.: Cech, sekr. kaj prov. gvid.
Dr. Emil Pfeffer, por la gazetara servo.

Deklaro.
Dum mi la lastan delegitaran kunvenon ne 

povis partopreni, estis mi elektita kiel membro 
de 1' Paneuropa Esperanta komitato. Ĉar dum

tri monatoj la estim. gesinj. delegitoj ne kun 
venös, mi llin sciigas, ke mi la elekton, kiu 
sen mia scio kaj volo okazis, ne povas akcepti.

Dr. Hugo Jokl.
Al Esperanto-Deleff. de Wien al

manoj de 1’ proviz. gvid. s-ro R. Cech, 
Wien, IX., d'Orsayg. 7/23.

Bisamberg, 11. junio 1926.
Bonvolu akcepti jenan deklaron, kiun 

vi eldevigis per via agadmaniero en la 
lasta kunsido okazinta la 5. junio.

Viaj du membroj d-ro Pfeffer kaj 
Ĉech, estante anoj de A. E D.-direkt- 
antaro precize konis la tute klarajn 
direktivojn por la traktmaniero de la 
„P. U.“ -afero. lli estis deciditaj de 
A. E. D. - prezidantaro, priparolitaj kaj 
aprobitaj en K. R.-kunsido en Locarno. 
Konfirmis ilin la C. K.-prezidanto kaj 
poste ankaü la laborkunsido de A. E. D. 
en Graz (per ĉiuj voĉoj kontraŭ la sola 
de s-ro Klein-Wien).

Ke vi pretigis vin decide al akcepto 
depropono kontraŭ tiuj direktivoj, kaüzis, 
ke via ĝistiama gvidanto W. Smital tuj 
rezignis sian funkcion deklarante, ke li 
ne povus respondi tian decidon.

Nia prezidanto, kiu ĉeestis, avertis 
vin ankoraü unufoje, detale klarigante la 
supre menciitajn raotivojn.

Tarnen (aü spite?) vi akceptis tiun 
proponon kontraü la demokratia principo 
kaj la plej simplaj reguloj de organi- 
ziteco.

Kompreneble la A. E. D.-direktantaro 
devas rifuzi vian decidon.

Bedaürinde la agadmaniero de la „Da- 
nubio“-delegitoj (ankaŭ ĉifoje parolis nur 
tiuj) eksplodigis la jam ekzistintan mal- 
kontentecon pri ili inter la esp.-istoj de 
Wien. Tio evidentiĝas per sineksigo de 
kelkaj societoj el E. D. W.

Via korporacio do ne nur agis kontraü 
la direktivoj de A. E. D. (detale motiv- 
igitaj al vi) sed evidente kontraü la 
interesoj de regula poresperanta labor- 
ado en Wien.

Tial A. E. D.-direktantaro ne nur havas 
la rajton, sed je sia bedaüro ankaü la 
malagrablan devon, la torson de E.D. W. 
ne plu konsideri kiel landestraron de 
A. E. D. por Wien.
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Tion ni komunikos al ĉiuj koncernaj 
adresoj.

Nia principo de ĉiama aktiva neŭtral- 
eco, jam kelkfoje publikt* klarigita, kom- 
preneble restas netuŝita. 

f Por A. E. D.: Steiner, prez. Miillner, »ekr.
E ksigo. En la direktantarkunsido de 

A. E. D., 11. VI. 1926, la ĝen. sekr. 
s-ro Raimund J. Tech,  kaj la gazet- 
servestro s-ro d-ro Emil Pf e f f e r ,  am- 
baŭ membroj de „Danubio“, estis eks- 
igataj. Motivigo: Ambaŭ sinjoroj agis 
kontraŭ decidoj de A. E. D.-prezidantaro 
faritaj en ilia ĉeesto (!), konfirmitaj de 
A. E. D.-laborkunsido en Graz kaj K. R. 
en Locarno. Ili kunkaŭzis per tio mal- 
konkordon en Esp.-Delegitaro de Wien, 
sineksigon de kelkaj grupoj neŭtralaj 
kaj fine eksigon de E Del. W. el A. E. D.

Krome ili ne estis plenumintaj la 
devojn konfiditajn al ili.

Por A. E. D.: Steiner, prez. Miillner. sekr.
„Paneŭropo44 - reprezentanto de

A. E. I). estas s-ro d-ro Edmund Sos, 
Wien, I., Tauchlauben 18, rekonita de P.U.

Kie oni renkontas E.-istojn kaj
ricevas informojn?

So =  d, Mo =  1, Di =  m, Mi =  me, Do — ĵ,
Fr =  v, Sa =  s.

Graz.
Esp,-Verein für Steiermark, Bürggasse 16, 

Gasthof (gastejo) „Altes Stadttheater“, Di 
(m) 20-23 h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub (Laborista klubo). Südtiroler 

Platz. Hotel Sonne. Do (Ĵ) 20—22 h.
Esperanto-Klub. Gasthof „Goldener Greif“, bei 

der Triumphpforte. Mi (me) 20—22 h.
Klosterneuburg.

Esp.-Servo. Martinstr. 59 — 61, gastejo Ebner 
(Leiter: Ebner u. Leidlmayr) täglich (ĉiutage).

Wien.
Austria Katolika Ligo Esperantista, L, Freyung 6 

(Pfarrkanzlei), Mi (me) 17 — 19 h.
1. Wiener Esp -Verein, I., Weihburggasse 12, 

Kasino. Fr (v) 19 30 h.
Aŭstria Pacifista Esp.-Societo, III., Hensler- 

gasse 3. Hochparterre; Do (j), 19—21 h,
Esp.-Verein der städt. Angestellten Wiens, 

IV., Schäffergasse 8.
„Konkordo“, V., Margaretenplatz 4(Terrassen* 

cafe), Do (j) 19-22 h.
Esp.-societo. „Danubio“, VII., Neubaugasse 25, 

Cafe Elsahof. Mo (1) 19-23 h.

Akademischer Esperanto-Verein, I., Universität. 
Zusammenkunft wie (kunvenejo la sama kiel) 
„Danubio“.

Esperanto Bücherstelle d. Freien Esp. Arbeits
gemeinschaft, VII., Lerchenfelderstr. 23; 
Auskünfte (informoj) Täglich 18—19*30 h. 

E8p.-Bildungsverein „Supren“. VII., Kaiser
straße 121, Cafe, Fr (v) 18-21 h.

Esp.-Unio Fervojiata. XIV., Avedikstr. 2, Di 
(m) 19 h.

Bohema Klubo Esperantista. XV., Turnerg. 9, 
I. et.. Narodni dum, Mi ime) 20 h. 

Esp.-societo „Fideleco“, Währinger Bürger- 
cafe, XVIII., Staudg. 1, Di (m) 16 — 19 h. 

Esp.-soc. „Kulturo“, XVIII., Kreuzgasse 34. 
Cafe Hildebrand. Di (m) 19*30 h.

Rekomendindaj firmoj.
E. signifa8, ke oni parolas E.-on.

Graz.
Cafe — kafejo:

„Post“, I. Häring, Neutorgasse.
Korneuburg.

Bäckerei =  bakejo:
Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 3. 

Gemischtwaren =  Diversaĵoj:
Alois Cisar, Bisambergerstr. 21.

Wien.
Elektrotechniker =  elektroteknikisto:

Herrn. Heutier, (E). VIII., Pfeilg.53,tel.22096. 
Kleider, auch nach Maß =  vestoj:

Alfred Mährischl, XII., Giersterg. 6. 
Pension =  pensiono:

„Esperanto“ (E), IV., Argentinierstr. 53, 
Mezz.. tel. 52740.

Speisehaus —* manĝejo:
Stadttheaterkeller, VIII., Daungasse 1 

Versicherung =  asekuro:
F. .Strubecker (E), III., Schützeng. 3, kun- 
lab. öe asekurentrepr. „Janus“, tond. 1824. 

Zuckerwaren =  sukerajisto:
Franz Prohaska, XII., Premlechnergasse 21.

M I s e r c a s
por posttagmeza konversacio iun, kiu same 
kiel mi faros la ŝtatan ekzamenon por instru- 
kapableco (Nov. termino) Rudolf Michael Frey,  

XVIII/2, Am Dreimarkstein 6.

Fahrräder 1926
II RADIO!!

Touristen^ und 
S p o r t a r t i k e l

NÄHM ASCHINEN
mit kostenlosem Siickunterricht 
auch gegen T e i l z a h l u n g e n ! !

T ^ T / ^ T /  IX., Liechtensteinstr. 27 
I  I -  1^^ VI., Gumpendorferstr. 67 

* > '+ * * * - * *  IV.,WiednerHauptstr. 8
Für Esperantisten 5°/0 Rabatt
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ESPERANTO-LITERATURO I
Besnom& nn, P au l. Tra la  M ondo. Internacia 

Legolibro. I. Po  r k o m e n c a n to j .  3a eld. i»6 
naĝoj. 1926. 8 2;>0
II. P o r  p r o g r  e s in to j .  Kun aldono de 4 kom- 
ponaĵoj. 144 pftfcoj. 1922. 8. 3*75

— In ternaoia  K antaro. 64 popolkantoj el 26 
landoj. Kun 3 famaj koncertarioj. Tekstaro. 8 1*—

------ Muzika eldono. BroAurita 8 840
------ ---------------Bindita 8 610
D lottorle , P rof. Dr. Joh. La V endreda K lubo. 

11 diversaj orginala) artikoloj. 1921. 116 paĝoj.
8 4*10

F orgo, Jean. Abiam oj. Romano originale verkita. 
1923 150 pa&oj. Brosurita 8 510. Bindita 8 7 «5

— S altogo  trans Jarm lloj. Romano originale
verkita. 192 pagoj. 1924. Bindita 8 8*60

Luyken, H. A. Stranga heredajo. Romano 
originale verkita. 1922 320 pa&oj. BroAurita 8 9-36

------  ------  Bindita 8 12*—
— ProXstar. Romano el la antikva Babela historio.

1924. 304 pafcoj. Bindita 8 12 —
P riva t, Edmond. H isto r io  de la  lln g v o  E sp er

anto. Deveno kaj komenco 1887—1900. 2 a eldono 
1923. 74 pafroj. Kartonita 8 2*70

— V ivo  de Zam enhof. Kun portrcto de d-ro L. 
L. Zamenhof. 1923. 109 paftoj. K artonita 8 4*26

------  ------  Bindita 8 6‘—

INTERNACIA MONDLITERATÜRO
Yol. 1. G oethe. Hermano kaj Doroteo. (K ü s t e r - 

IH e t te r le .)
Vol. 2. N iem ojew aki. Legen doj. { K ü h l . )
Vol. 3. T u rgen ew . Elektitaj Noveloj. ( M e x i n . )  
Vol. 4. R aabe. La nigra galero. ( W i c k e . )
Vol. 5. H ildebrand. El la Camera obscura. ( M te s . )  
Vol. 6. Irv in g . El la 8kiziibro. ( E l v i n .)
Vol. 7. G ham isso. La m irinda historio de Petro 

8chleinihl. ( W ü t t e r . )
Vol. 8. S tam atov . Nuntempaj rakontoj.(AV^awo/f.) 
Vol 9. Salom  A lebem -P ereo . Hebreaj rakontoj. 

( M u c n i k . )
Vol. 10. P uŝkin . Tri noveloj. (/VaerO 
Vol. 11—12. A rl'im a. Dekiaracio. (T o o g u u .)
Vol. 13. Poe. 8es noveloj. { M i lw a r d  )
Vol. 14. B a lza c . La firmao de la kato, kiu pilk- 

ludas. (B e n o i t .)
Vol. 15. Doro£ovi£. Orientaj fabeloj. (H o h lo v .)
Vol. 16. S ien k iew io z . Noveloj. { Z a m e n h o f . )

La kolekto estas daürigata. Vol. 17 — 20 estas
en presado.

Prezo po volumo S 2*70: po 5 volumoj lau elekto
8  10*20.

Prezo de duobla volumo 8 4*25.

Ferdinand Hirt &  Sohn, Esperanto-Fako, Leipzig, Salomonstr. 15
Deponejo kaj Ekspedejo por Austrio kaj Hungarlando:

R u d o l f  F o l t a n e k ,  Wi en,  I., B a l l g a s s e  Nr.
proksime ĉe Stephausplatz
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I

6 "

Verlag Paul Knepler (Wallishausser sehe Buchhandlung) Wien I.
Lichtensteg 1.

Soeben erschien die neue Bearbeitung von

Vollständiger Lehrgang der intern. -Hilfssprache
J E »

v o n  « T u l. G l ü c k  u n d  I ) r .  E d m u n d  S ö s
1 . — 3 0 -  T a u s e n d P r e i s  8  1 7 0  ( M  ! • — >
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E s p e r a n t o - D e u t s c h e  S p r a c h - B i b l i o t h e k

herausj^e^eben von Dr. Emil Pfeiler*

Ausgewählte Esperanto - Lektüre
I V o  1

f i i i '  A n f ä n g e r  u n d  K u r s e

Preis S — *00 (40 Pfennige)
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